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Plon niesiemy, plon

Żniwa dobiegły końca. Teraz
przyszedł czas na świętowanie.
Na terenie naszej gminy odbyły
się już dożynki w Święciecho-
wie, Niechłodzie, Gołanicach,
Długiem Nowem i Przybysze-
wie. W każdej z tych wiosek od-
prawiona została msza święta w
podziękowaniu za tegoroczne
dary ziemi. Podczas części ofi-
cjalnych przeprowadzano ob-
rzędy dożynkowe i dziękowano
za ukończenie żniw i prac polo-
wych. Ponadto przybyli goście
mogli oglądać części arty-
styczne w wykonaniu lokalnych
zespołów i młodzieży, a wieczo-
rem uczestniczyli w zabawach
tanecznych. W Przybyszewie
zorganizowano także turniej wsi
dla mieszkańców Przybyszewa
i Lasocic. Zdjęcia z imprez na
str. 15 i 16. Więcej zdjęć na
stronie internetowej www.kul-
tura-swieciechowa.pl. 
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Mieszkańcy na rowerowych pielgrzymkach

Po raz kolejny mieszkańcy gminy Święciechowa wzięli udział w Wielkim Odpuście w Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Górce Duchownej.
Już po raz czwarty wyruszyła pielgrzymka rowerowa ze Święciechowy i Przybyszewa. Zorganizowali ją: Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo, Zespół
Pieśni i Tańca Marynia oraz Samorządowy Ośrodek Kultury. Rowerzyści jechali w Dniu Chorych, 26 sierpnia. Pokonali trasę przez Wilkowice, Mórkowo,
Lipno i Żakowo. W Wilkowicach pielgrzymi zwiedzili miejscowy kościół, wspólnie modlili się, między innymi o zdrowie Mateusza, jednego z tancerzy
zespołu Marynia. O godzinie 18 w Górce Duchownej wierni uczestniczyli w mszy świętej w intencji chorych, cierpiących i służby zdrowia. Natomiast
dzień później, 27 sierpnia, do Górki Duchownej udali się strażacy. Nasi druhowie modlili się w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny. Prosili też o siły i zdro-
wie przy ratowaniu ludzi i ich dobytku. Pielgrzymka rowerowa ruszyła także w niedzielę, 31 sierpnia, z Długiego Starego. Jej uczestnicy też wzięli udział
w mszy świętej, dziękując Matce Bożej za opiekę. 

Zaproszenie
Zapraszamy na IV Rejonowe

Zawody Sikawek Konnych. Im-
preza odbędzie się 14 września o
godz. 14 na boisku sportowym w
Święciechowie. Drużyny rywalizo-
wać będą w konkurencjach spraw-
nościowych. Otrzymają też punkty
za wygląd sikawek oraz ubiór stra-
żaków. Do udziału w zawodach za-
prasza Ochotnicza Straż Pożarna
oraz Samorządowy Ośrodek Kul-
tury w Święciechowie. Patronat
nad zawodami objął wójt gminy
Święciechowa.
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I E  G m I N y ?

FUNDUsZ soŁEcKI
szanowni państwo,
W przyszłym roku po raz pierw-

szy w naszej gminie będzie funkcjo-
nował fundusz sołecki. Stosowną
uchwałę w sprawie wyodrębnienia
w budżecie gminy Święciechowa
środków stanowiących fundusz
podjęła Rada Gminy. 

Wysokość funduszu sołeckiego
ustala się za pomocą wzoru okre-
ślonego w ustawie. Zgodnie z nim
oblicza się, ile środków przypada na
dane sołectwo. Duże znaczenie ma
tutaj kwota bazowa (będąca ilora-
zem wykonanych dochodów bie-
żących gminy i liczby jej mieszkań-
ców) oraz liczba mieszkańców da-
nego sołectwa. Wysokość środków
na dane sołectwo nie może prze-
kroczyć dziesięciokrotności kwoty
bazowej. W przypadku naszej
gminy ograniczenie to będzie miało
zastosowanie dla Święciechowy i
Długiego Starego. Poniżej wyso-
kość funduszu w poszczególnych
sołectwach w zaokrągleniu do peł-
nych złotych:

- Święciechowa: 24 480 zł
- Długie stare: 24 480 zł
- Lasocice+ogrody: 24 382 zł
- przybyszewo: 17 870 zł
- Gołanice: 16 304 zł
- Niechłód: 15 153 zł
- strzyżewice: 14 639 zł
- Krzycko małe: 13 954 zł
- Długie Nowe: 11 261 zł
- Henrykowo: 11 139 zł
- piotrowice: 9 205 zł
- trzebiny: 9 180 zł.
Środki z funduszu sołeckiego

mogą być przeznaczone na przed-
sięwzięcia, które są zgodne ze stra-
tegią rozwoju gminy, służą poprawie
warunków życia mieszkańców i
mają walor zadań własnych gminy,
czyli zadań, o których mowa w art. 7
ust. 1 Ustawy o samorządzie gmin-
nym. Mogą to być zatem zadania
obejmujące m. in.: sprawy ładu
przestrzennego, kultury, ochrony
środowiska, gospodarki wodnej,
gminnych dróg i placów, kultury fi-
zycznej, w tym terenów rekreacyj-
nych i urządzeń sportowych. Należy
zaznaczyć, że z funduszu sołec-
kiego nie mogą być finansowane
tzw. zadania twarde na majątku,
który nie jest własnością gminy.
Oznacza to, że np. nie można wy-
remontować chodnika przy drodze
powiatowej. O przeznaczeniu pie-
niędzy z funduszu decyduje zebra-
nie wiejskie. W naszej gminie będą
one zwoływane we wrześniu przez
sołtysów, a dokładne terminy ze-
brań w poszczególnych miejscowo-
ściach będą podane do publicznej
wiadomości, poprzez zamieszcze-
nie komunikatu w gablotach infor-

macyjnych oraz na naszej stronie
internetowej. Na zebraniach tych
składane są propozycje wniosku do
realizacji zadań w ramach funduszu
sołeckiego. Wniosek taki może zło-
żyć sołtys, Rada Sołecka lub 15 do-
rosłych mieszkańców sołectwa. Aby
wniosek o dofinansowanie z fundu-
szu sołeckiego był poprawny, musi
zawierać:

1) wskazanie przedsięwzięć do
realizacji na terenie danego so-
łectwa (przy czym mogą to być tylko
przedsięwzięcia, które spełniają
wyżej opisane warunki),

2) oszacowanie kosztów realiza-
cji danych przedsięwzięć – koszty
przedsięwzięć muszą mieścić się w
limicie przeznaczonym dla danego
sołectwa,

3) uzasadnienie, które jest bar-
dzo ważnym elementem wniosku.
W uzasadnieniu należy wskazać, w
jaki sposób realizacja danego
przedsięwzięcia przyczyni się do
poprawy warunków życia miesz-
kańców danego sołectwa.

Następnie zebranie wiejskie po-
dejmuje uchwałę w sprawie wyboru
wniosku do funduszu sołeckiego i
jest on przekazywany do wójta. Na-
leży zwrócić uwagę na to, by wnio-
sek spełniał wszystkie warunki
ustawowe. W przeciwnym wypadku
wójt będzie miał bowiem obowiązek
taki wniosek odrzucić i tym samym
dane sołectwo straci możliwość ko-
rzystania z funduszu sołeckiego.
Natomiast jeśli wniosek spełni
wszystkie wymagania, będzie prze-
kazany pod obrady Rady Gminy,
która będzie głosować nad włącze-
niem przedsięwzięć finansowanych
ze środków funduszu sołeckiego do
budżetu gminy. 

Korzyścią dla gminy są dodat-
kowe pieniądze z budżetu państwa,
które będą wynosić 10, 20 lub 30 %
wykonanych wydatków w ramach
funduszu (najwyższe dofinansowa-
nie będą otrzymywać gminy o naj-
niższych dochodach, zaś
najmniejsze – gminy najbogatsze).

Fundusz sołecki ma stworzyć
mieszkańcom wsi możliwość wspól-
nego decydowania o swoim otocze-
niu. By okazał się sukcesem, ważne
jest, aby jak najwięcej mieszkańców
sołectwa brało udział w decydowa-
niu o projekcie, a później w jego wy-
konaniu. Jednym z głównych celów
ustawy o funduszu sołeckim jest bo-
wiem angażowanie mieszkańców w
sprawy wsi. Stąd już teraz zapra-
szam do wspólnego działania.

ZAstępcA WójtA
pAtRyK tomcZAK

Trwają pracę w ramach
pierwszego etapu budowy
kanalizacji sanitarnej w Go-
łanicach. Wykonawcą in-
westycji jest firma „Instal”
Głogów Sp. z o. o. W ra-
mach pierwszego etapu
robót wykonywane są
prace na ulicach: Parko-
wej, Polnej, Lipowej i czę-
ści ulicy Stawowej.
Zakończenie prac ma na-
stąpić do końca paździer-
nika bieżącego roku. W
ramach drugiego etapu in-
westycji roboty będą odby-
wać się na ulicach: Leśnej, Spacerowej i części ulicy Stawowej.
Zakończenie drugiego etapu to koniec października 2015 roku.
Koszt całości prac wynosi 3. 654. 400 zł. Prace są finansowane
ze środków własnych gminy oraz z pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu, która jest umarzana w wysokości 40%.

W lipcu minął rok, odkąd
gminy odpowiadają za gospo-
darkę odpadami komunalnymi.
W naszym regionie samorządy
zdecydowały, że w ich imieniu
odbiorem i zagospodarowaniem
śmieci zajmować się będzie Ko-
munalny Związek Gmin Regionu
Leszczyńskiego. Właśnie teraz
Zarząd Związku podsumował
roczne funkcjonowanie systemu
i przekazał gminom informacje
liczbowe dotyczące gospodarki
odpadami. A oto najważniejsze
dane dotyczące naszej gminy. 

Właściciele i zarządy nierucho-
mości zobowiązani byli do złożenia
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. W gminie Święciechowa
takich deklaracji złożono 2086 i
zgłoszono 1965 nieruchomości, z
których odbierano śmieci. Zgodnie
z deklaracjami opłatą objęto 6562
osoby, gdy tymczasem zameldo-
wanych jest w gminie 8000 osób.
A zatem procent ujętych w dekla-
racjach osób w stosunku do
wszystkich mieszkańców gminy
wynosi 82, 03. Jest to najniższy
wskaźnik w tym zakresie spośród
19 gmin należących do Związku, a
najwyższy ma Rawicz - 92, 30%. 

Mieszkańcy w większości zbie-
rają odpady w sposób selektywny.
W naszej gminie nieco ponad 78
% zamieszkanych nieruchomości
zgłoszonych zostało do zbierania
odpadów komunalnych selektyw-
nie. Tylko właściciele 22 % nieru-
chomości nie segregują odpadów
i płacą wyższą stawkę za wywóz
śmieci. Od lipca ubiegłego roku do
końca czerwca br. mieszkańcy
gminy Święciechowa oddali 1682,

260 ton odpadów zmieszanych.
Jest to o 6 % mniej niż przed wej-
ściem w życie nowego systemu.
Natomiast w minionych dwunastu
miesiącach właściciele nierucho-
mości oddali 166, 340 ton odpa-
dów komunalnych zbieranych w
sposób selektywny. W tej ilości naj-
więcej było bezbarwnego szkła i
tworzyw sztucznych. Na jednego
mieszkańca przypada 20, 7 kg od-
padów selektywnych. Więcej ze-
brali tylko mieszkańcy gmin: Lipno,
Rawicz, Wijewo i miasta Leszna.
Łącznie natomiast, a więc odpa-
dów zmieszanych i selektywnych,
na jednego mieszkańca w gminie
Święciechowa przypada 236, 77
kg.

Warto jeszcze powiedzieć, że
na terenie działania Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyń-
skiego prowadzona jest akcja edu-
kacyjna wśród uczniów szkół i
przedszkoli. Dotyczy ona kształto-
wania świadomości ekologicznej
najmłodszych. W minionym roku tą
akcją objęto 14 gmin, w tym 28
szkół. Skorzystało z niej 1108
uczniów. 

Zarząd Związku zapowiadał
przeprowadzenie kontroli zarówno
liczby nieruchomości zgłoszonych
do odbioru odpadów, jak i deklara-
cji, w tym liczby zobowiązanych do
płacenia za odbiór śmieci. Łącznie
jak dotąd przeprowadzono 38 ta-
kich kontroli i skontrolowano 7577
nieruchomości. W gminie Święcie-
chowa kontrola dotyczyła Henry-
kowa i Strzyżewic. Skontrolowano
248 nieruchomości i stwierdzono
13 niezłożonych deklaracji. Upom-
nienia dotyczące nieprawidłowej
segregacji skierowano do 44 osób. 

Rok obowiązywania
ustawy śmieciowej
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imieniny obchodzą
We  wrześniu

JUSTYNA - 26 IX
Imię Justyna pochodzi od imie-

nia bizantyjskiego cesarza Justy-
niana i najkrócej znaczy
„sprawiedliwa”. Bardzo popularna
była w XIX wieku, ale potem
rzadko nadawano dziewczynkom
to imię. Justyna wróciła do nas w
latach 60. i 70. ubiegłego wieku. W
literaturze znana jest Justyna z po-
wieści „Nad Niemnem” Elizy Or-
zeszkowej i ze sztuki „Mąż i żona”
Aleksandra Fredry. Na co dzień
każda Justyna jest praktyczna i
wszechstronna. W miłości jest
ostrożna. Dba o rodzinę i dom.
Jest dobra, szlachetna, lubi sobie
porządzić. Jej kolorem jest niebie-
ski, rośliną cedr, zwierzęciem ja-
skółka, liczbą dwójka, a znakiem
zodiaku Waga. Justyna obchodzi
imieniny także: 12 marca, 14
kwietnia, 16 czerwca, 13 lipca, 1
sierpnia, 5 i 17 września, 5 i 7 paź-
dziernika oraz 30 listopada. 

W gminie Święciechowa miesz-
kają 32 panie Justyny. Najstarsza
pani o tym imieniu ma 56 lat i

mieszka w Święciechowie, a naj-
młodsza ma 22 lata i jest miesz-
kanką Lasocic. Najwięcej Justyn
mieszka w Święciechowie – 12,
następnie w Długiem Starem – 6,
Przybyszewie, Niechłodzie i Strzy-
żewicach – po 3, Gołanicach – 2
oraz w Trzebinach, Lasocicach i
Ogrodach – po jednej. Wszystkim
paniom Justynom życzymy szczę-
ścia, dużo radości i długiej, szczę-
śliwej przyszłości.

Justyna Markowska 
z Przybyszewa

ROBERT - 17 IX
Pochodzący z germańskiego

Robert to inaczej „błyszczący”, „jaś-
niejący” i „sławny”. Niegdyś imię za-
konne, zdobyło sobie wielką
popularność w latach 60. i 70. XX
wieku. To piękne imię nosili królowie
Francji, Neapolu, Szkocji, Norman-
dii. Robert jest znakomitym psycho-
logiem, człowiekiem szlachetnym,
konsekwentnym, stanowczym. Jest
pocią- gającym mężczyzną, lubią-
cym ciepło rodzinnego ogniska.
Jego kolorem  jest czerwony, rośliną
orzech, zwierzęciem pantera, liczbą
szóstka, a znakiem zodiaku Kozio-
rożec.  Imieniny obchodzi także 26
stycznia, 17 i 19 kwietnia, 13 maja,
7 czerwca oraz 16 i 18 sierpnia.

W naszej gminie mieszka 54
panów o imieniu Robert. Najwięcej
jest ich w Święciechowie – 18, La-
socicach – 8, Gołanicach – 6 i Dłu-
giem Starem – 5. Spotkać ich
można także w Trzebinach, Strzy-

żewicach i Niechłodzie – po 3, Przy-
byszewie i Krzycku Małym – po 2
oraz w Piotrowicach, Długiem
Nowem, Henrykowie i Ogrodach –
po jednym. Najstarszy Robert w
gminie ma 69 lat i mieszka w Dłu-
giem Starem, a najmłodszy ma
zaledwie kilka miesięcy i jest miesz-
kańcem Gołanic. Robertom ży-
czymy zdrowia i wielu szczęśliwych
dni. 

poŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

23. 07 - stefania Bronisława Florek (1935), Święciechowa
24. 07 - Wioletta teresa smorowińska (1968), Gołanice
28. 07 - Halina Kutrowska (1934), Święciechowa
28. 07 - marianna Budzińska (1920), Święciechowa
02. 08 - Henryk Adam Utracik (1956), Święciechowa
09. 08 - teodozja Andrzejewska (1923), Lasocice
12. 08 - maria Łucja sowińska (1924), Długie stare
23. 08 - stefan micek (1934), Krzycko małe

Robert Makałowski 
ze Święciechowy

W połowie sierpnia Samorządowy Ośrodek Kultury odwiedziły
dzieci z Gminnego Centrum Kultury z Krzemieniewa. Grupy brały
udział w zajęciach wakacyjnych, a część z nich to uczestnicy ze-
społów działających przy Centrum. Dzieci zwiedzały Izbę Regio-
nalną w Święciechowie. Kustosz opowiedziała im o historii i
tradycji naszych przodków oraz o przeznaczeniu znajdujących się
w Izbie przedmiotów. Czterdziestoosobowa grupa wraz z opie-
kunkami pozowała nam do pamiątkowego zdjęcia. 

W Święciechowie trwają właśnie prace remontowe przy drogach
powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych zlecił wykonanie chod-
ników przy rynku. Inwestycja jest finansowana wspólnie przez po-
wiat i gminę i kosztować będzie 80. 000 zł. Wszystkie chodniki
zostaną oddane do użytkowania do połowy września. Natomiast
Urząd Gminy już ogłosił przetarg na dalszy etap rewitalizacji placu
rynku. Wcześniej wykonano remont pomnika i nawierzchni tuż
obok niego, teraz rozpocznie się drugi etap zagospodarowania
tej przestrzeni. A obejmować będzie dwa zadania. Pierwsze to
oświetlenie placu. Projekt przewiduje zamontowanie 14 lamp sto-
jących, czterech projektorów oświetleniowych i jednej lampy w
ziemi. Druga część prac dotyczyć będzie położenia kostki grani-
towej szarej. Znajdzie się ona na około 300 metrach kwadrato-
wych. To będzie chodnik wewnątrz placu oraz pas przy chodniku
od strony apteki. Przetarg na te roboty zostanie rozstrzygnięty w
połowie września, a całość inwestycji ma być zakończona do 10
listopada. Rynek i plac w Święciechowie będą więc coraz ład-
niejsze. 
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W poprzednim numerze „Kuriera…” pisaliśmy o historii Klubu Sportowego Kormoran ze Święciechowy. Przypomnieliśmy losy Klubu,
bowiem w tym roku sportowcy obchodzili 65-lecie swojej działalności. Jubileusz obchodzili w czwartek, 14 sierpnia. Choć piłkarzy na
boisku sportowym przywitał deszcz, po chwili jak na zamówienie zaświeciło słońce. Udało się rozegrać zaplanowany wcześniej mecz
wspomnień, w którym spotkali się byli piłkarze Klubu. Na trybunach zasiedli miłośnicy piłki nożnej, rodziny i znajomi graczy. Następ-
nie w Sali Wiejskiej odbyła się część oficjalna. Brali w niej udział sportowcy oraz zaproszeni goście. Ryszard Płachta i Jan Andrzejewski
odebrali gratulacje od delegacji, po czym wręczyli podziękowania i statuetki zasłużonym trenerom, graczom i sponsorom. 

Jubileusz Kormorana

W piątek, 15 sierpnia, na
boisku sportowym w Święcie-
chowie odbył się kolejny już pił-
karski turniej o Puchar Wójta
Gminy Święciechowa. W roz-
grywkach wzięły udział trzy
drużyny: Kormoran Święcie-
chowa, Iskra Długie Stare oraz
Antoniaki i Knechty. Drużyna
Błękitni Niechłód wycofała się.

Wszystkich piłkarzy przywitali:
prezes Klubu Kormoran Ry-
szard Płachta, wiceprezes Jan
Andrzejewski oraz wójt gminy
Marek Lorych. Ostatecznie
mecze wygrała Iskra Długie
Stare. Miejsce drugie zajął
Klub Kormoran Święciechowa,
a trzecie - drużyna Antoniaki i
Knechty. 

O puchar wójta
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Pan Feliks ma 90 lat
Feliks Wróblewski urodził się w

miejscowości Majdany w powiecie
konińskim.Tam mieszkał z rodzicami
i dwójką braci. Tata pracował przy
budowie kościoła, mama była w
domu. Kiedy wybuchła wojna, miał
zaledwie 13 lat i właśnie ukończył
szkołę podstawową. Już na święta
w 1939 roku całą ich rodzinę Niemcy
wywieźli do miejscowości Datten.
Wszyscy musieli pracować w ma-
jątku rolnym. 

— Mnie zatrudnili przy koniach -
wspomina pan Feliks. — Byłem
najmłodszy, ale dużo widziałem. Pa-
miętam polskich niewolników, któ-
rych Niemcy przywozili do majątku,
pamiętam, jak z obozów wyprowa-
dzali ludzi, jak uciekali na zachód,
kiedy zbliżał się front. 

Pan Feliks opowiada o ciężkiej fi-
zycznej pracy, ale także o tym, że
rozdzielono go z rodzicami. Przez
siedem dni kazali mu jechać w głąb
Niemiec. Przewozili dobytek i ludzi z
majątku. Rodziców i braci już w Nie-
mczech nie zobaczył. A do kraju
wracał najpierw towarowymi wago-
nami, a potem pieszo. Nie miał nor-
malnego dzieciństwa i młodości,
musiał wydorośleć zaraz po szkole.
Takie to były te wojenne czasy. W
Niemczech przeżył ponad pięć lat. 

Rodzice zaraz po wojnie prze-
prowadzili się do Gołanic, tu mieli ro-
dzinę i dostali kawałek ziemi. A pan
Feliks został powołany do wojska.
Był saperem i razem z innymi żoł-
nierzami rozminowywał ziemię kie-
lecką. Za tak niebezpieczną służbę
został odznaczony medalem „Zasłu-
żony na polu chwały”. 

Poprosiłam pana Feliksa, by po-
kazał mi to odznaczenie. Okazało
się, że to nie jedyny medal woj-
skowy, jaki ma. Zgodził się też ubrać
w żołnierski mundur. Prezydent Ale-
ksander Kwaśniewski nominował
pana Feliksa na stopień podporucz-
nika. Do munduru przypiętych jest
sporo odznaczeń, także to najwyż-
sze - Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski. Bo pan Feliks od 66
lat jest członkiem Związku Inwalidów
Wojennych. Do dziś pełni funkcję
wiceprezesa w leszczyńskim od-
dziale Związku. O swojej żołnierskiej
drodze i o związkowej działalności
nieraz mówił młodzieży w czasie
okolicznościowych spotkań. A na-
prawdę ma o czym opowiadać. 

Zwierzył się nawet, jak poznał
swoją żonę. Pod koniec 1947 roku
przyjechał z wojska na przepustkę
do domu. Nie bardzo wiedział, któ-
rędy iść, więc o drogę zapytał spot-

kaną dziewczynę. Od razu mu się
spodobała. Już w kwietniu następ-
nego roku stanęli na ślubnym ko-
biercu.

Zaraz po ślubie zamieszkali u ro-
dziców żony. Potem dostali jeden
pokoik w budynku spółdzielni. Ale w
1963 roku nadarzyła się okazja ku-
pienia małego domu, więc z niej
skorzystali. Wychowali w nim szós-
tkę dzieci: Genowefę, Irenę, Zyg-

munta, Jana, Mieczysława i Krzysz-
tofa. W 1972 roku rozbudowali dom
i dostawili piętro. Pan Feliks do dziś
w nim mieszka. Niestety, żona ode-
szła na zawsze po 26 latach mał-
żeństwa. To były najtrudniejsze dni
w życiu pana Feliksa. 

— Piątka dzieci była jeszcze w
domu - mówi. - Większość obowiąz-
ków przejęła córka Irena. Nie było
nam łatwo, ale wszystkie dzieci zdo-
były zawód, potem zakładały  ro-
dziny, pomagałem im się budować.
Doczekałem się dwanaściorga wnu-
cząt i trzynaściorga prawnucząt.
Mam dobrą rodzinę. 

Rozmawialiśmy też o pracy pana
Feliksa. Trudno uwierzyć, ale poza
pierwszym okresem pracy w Cen-
trali Odzieżowej całe zawodowe
życie pan Feliks spędził w jednym
zakładzie. To był leszczyński Rywal,
a potem Goplana. Krótko był tam
strażnikiem przemysłowym, a potem
przez lata magazynierem. Na eme-
ryturę przeszedł w 1981 roku. Prze-
pracował 42 lata, w tym lata
okupacyjne i wojsko. W samej Go-
planie pracował 27 lat. To też byłaby
opowieść na kolejny artykuł. Pa-
mięta przecież wszystkie     organi-
zacyjne zmiany, unowocześnianie
produkcji, poszerzanie asortymentu.

Pana Feliksa Wróblewskiego
znają wszyscy mieszkańcy wsi. Był
młodym mężczyzną, gdy wstąpił do
straży pożarnej. Przez 10 lat prowa-
dził młodzieżowe drużyny strażac-
kie, jedną kadencję był prezesem,
brał udział w kursach strażackich,
szkoleniach, jest członkiem Komisji
Rewizyjnej OSP.

— W latach sześćdziesiątych
zaproponowałem wykonanie stra-

Na rozmowę z Feliksem Wróblewskim z Gołanic umówiliśmy się
już po urodzinowej uroczystości. W spokoju i przy kawie można
było wspominać minione lata. A jest ich sporo, bo 2 sierpnia pan
Feliks skończył 90 lat. Na szczęście ma świetną pamięć i ze
szczegółami opowiada historię swojego życia. mówi interesu-
jąco i barwnie - o sobie, swojej rodzinie, o Gołanicach.

żackiego sztandaru. Wszyscy się
zgodzili. Zleciliśmy jego zrobienie
siostrom zakonnym w Lesznie. Był
poświęcony 14 lipca 1958 roku.
Władze chciały nam go odebrać,
więc przekazaliśmy sztandar do ko-
ścioła. Do dziś tam jest, a zabieramy
go na wszystkie uroczystości stra-
żackie, kościelne, gminne. Po latach
orzeł na sztandarze otrzymał ko-
ronę. Też wyhaftowały go siostry.
Jest dla nas bardzo cenny. 

Ale pan Feliks był także człon-
kiem komitetu budowy świetlicy w
Gołanicach. Cała wieś przy niej pra-
cowała. Zwozili materiał, robili pus-
taki, organizowali czyny społeczne.

W lipcu 1978 roku świetlica została
oddana do użytku. Mieszkańcy byli
z tej pracy bardzo dumni. 

Nie dziwię się, że pan Feliks ma
kilkanaście odznaczeń i medali. Za-
wsze pracował społecznie. Wśród
strażackich najcenniejsze są: złoty
medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
oraz Medal Honorowy im. Bolesława
Chomicza. Nie sposób wymienić
wszystkich. 

Wróciliśmy więc do rozmowy o
rodzinnym życiu jubilata. Pan Feliks
mieszka z córką Ireną i jej mężem. A
także z wnuczką i jej bliskimi. Ma
dobrą opiekę. Cieszy się każdym
dniem, bo przecież przeżył dwa za-
wały serca. Nie może więc nic robić,
choć oczywiście do pracy go „ciąg-
nie”. Ale najczęściej spaceruje,
ogląda telewizję, interesuje się poli-
tyką. Chodzi na wszystkie msze
święte, także w dni powszednie.
Wspomina, że sześć lat był kościel-
nym. I mówi też, że miał naprawdę
piękne urodziny. Dzieci na jego pro-
śbę zamiast prezentów kupiły chod-
nik do kościoła. Będzie służył
wszystkim. Wnuczka pięknie grała,
życzenia oprócz rodziny złożyła
także delegacja Klubu Złota Jesień,
pamiętali znajomi, krewni. 

Zapytałam więc pana Feliksa,
czego on sam życzy sobie najbar-
dziej. 

— Modlę się, aby Bóg pozwolił
mi jak najdłużej żyć. Abym mógł się
cieszyć szczęściem bliskich, abym
codziennie spotykał moje dzieci,
wnuki, prawnuki.

A więc my także właśnie tego
panu Feliksowi życzymy. Najpierw
stu lat życia, a potem jeszcze wię-
cej. 
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Z Kroniki Święciechowy

- W dniu 5 maja 1975 roku od-
było się posiedzenie głównego
sądu konkursowego „Gmina –
Mistrz Gospodarności”, który do-
konał oceny osiągnięć społeczno –
gospodarczych w gminach uczest-
niczących w konkursie w 1974
roku. Za wybitne osiągnięcia gos-
podarcze i społeczne w zakresie
rozwoju handlu i usług dla ludności
gmina uzyskuje nagrodę 500. 000
zł. Plan usług dla ludności w roku
1974 wykonano w 225 %. Urucho-
miono 22 nowe punkty usługowe w
pionie gospodarki uspołecznionej
oraz 12 indywidualnych zakładów
rzemieślniczych. W zakładach ga-
stronomicznych obrót z wyłącze-
niem alkoholu wykonano w 102, 2
%. W gastronomii wprowadzono
stałą sprzedaż 4 nowych asorty-
mentów z produkcji własnej. W za-
kresie handlu uruchomiono 18
obiektów. Plan obrotów handlo-
wych wykonano w 116, 9%. Zmo-
dernizowano i odnowiono sklepy i
obiekty handlowe. Zorganizowano
5 gminnych grup budowlanych
oraz usługi transportowe w zakre-
sie obrotu płodów rolnych od rolni-
ków na sumę 3. 500. 031 zł.
Zmodernizowano 67 budynków in-
wentarskich. 

- Uroczystego otwarcia Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Święcie-
chowie dokonał w dniu 27. 07.

oto kolejne fragmenty zamieszczone w Kronice Święciechowy. tym
razem dotyczą one konkursu pt. "Gmina - mistrzem Gospodarności”,
w którym brała udział nasza gmina, otwarcia Gminnego ośrodka Kul-
tury i Biblioteki oraz budowy "plomby" na święciechowskim rynku. 

1975 roku jako jeden z najbardziej
zaangażowanych pracowników
Urzędu Gminy w budowie obiektu
– Feliks Czajka. Naczelnik gminy
Stefan Bensdorf przywitał przyby-
łych gości, m. in. kierownika wy-
działu pracy
ideowo-wychowawczej Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Lesznie –
Zbigniewa Zygmunta, dyrektora
WBP w Lesznie dr Annę Żalik, pi-
sarza dr. Lecha Konopińskiego,
zasłużoną działaczkę Martę Ko-
nieczną, I sekretarza KG, prze-
wodniczącego GRN – Zygmunta
Kaczmarka. Następnie scharakte-
ryzował krótko przebieg prac i his-
torię biblioteki w Święciechowie.
Część oficjalną umilił swoimi wier-
szami Lech Konopiński nawiązując
bezpośredni kontakt ze słucha-
czami, stwarzając przez to „do-
mową atmosferę” tejże
uroczystości. Sołtys wsi Święcie-
chowa – Ignacy Masztalerz po-
dziękował władzom gminnym, a w
szczególności Urzędowi Gminy za
duże zaangażowanie w przeobra-
żenie całej Święciechowy, ludziom
wyróżniającym się w pracy biblio-
tekarskiej i budowie nowego
obiektu jako Gminnego Ośrodka
Kultury w Święciechowie. Przed-
stawiciel Komitetu Wojewódzkiego
wręczył nagrody rzeczowe i dy-
plomy, po czym dokonał krótkiej

oceny zaangażowania w budowę i
urządzanie nowego ośrodka, dzię-
kując jednocześnie w imieniu I se-
kretarza KW tow. Kuleszy za
inicjatywę w propagowaniu i roz-
budowie kultury na terenie gminy
życząc dalszych, jeszcze lepszych
osiągnięć. Po zakończeniu części
oficjalnej obecni zwiedzili nową
bibliotekę z wyodrębnionym dzia-
łem dziecięcym i czytelnią. Zwie-
dzający byli zachwyceni nowym
obiektem. Oto jeden z przykładów
dla potwierdzenia, który został wpi-
sany w księdze pamiątkowej GBP
przez dr Konopińskiego: „Wpisuję
te 3 słowa, Niech żyje Święcie-
chowa”. (Na zdjęciu pisarz Lech
Konopiński)

- W kronice wklejono artykuł z
dnia 17 sierpnia 1975 roku z ga-
zety „Rolnik Spółdzielca”. Poda-
jemy jego treść: „W rynku w

Święciechowie w województwie
leszczyńskim Urząd Gminy wybu-
dował dom z przeznaczeniem na
poczekalnię autobusową. Inwesty-
cja ta naszym zdaniem, a sądzimy,
że Czytelnicy również podzielą
nasz pogląd, zasługuje na słowa
uznania. W jednym budynku znaj-
dują pomieszczenie placówki róż-
nych organizacji. A więc na
parterze będzie kasa PKS-u z po-
czekalnią i tutaj już do spółki
weszła miejscowa Gminna Spół-
dzielnia, która uruchomi bufet z ka-
napkami, napojami chłodzącymi i
lodami włoskimi. Na pierwszym
piętrze wydzielono pomieszczenia
dla Gminnego Ośrodka Propa-
gandy Partyjnej. Budowa „plomby”
w Święciechowie jest dobrym przy-
kładem łączenia środków material-
nych i inicjatyw ludzi i organizacji”.

Parafialny festyn w Długiem Starem

W piątek, 15 sierpnia, w Długiem Starem przeprowadzono VIII Festyn Parafialny dla dzieci. Opady deszczu sprawiły, że impreza za-
miast na placu zabaw odbyła się w miejscowej Sali Wiejskiej. Ksiądz proboszcz Ireneusz Rachwalski otworzył festyn, dając dzieciom
sygnał do startu w konkurencjach sportowych. W ich przeprowadzeniu pomogli Hanna Hubert i Robert Piwek. Ksiądz proboszcz wraz
z przyjaciółmi Violettą i Robertem rozdawali małym i dorosłym sportowcom słodkie upominki. Członkinie Caritasu i Rady Duszpaster-
skiej częstowały uczestników wiejskimi plackami, przygotowanymi przez parafian. Organizatorzy festynu dziękują bardzo sponsorom
za słodkie upominki. A byli nimi: sklep Karoliny Śliwy z Długiego Starego, sklep Ola państwa Bąków z Długiego Starego i miejscowa
radna. Ksiądz dziękuje wszystkim za udaną zabawę i ma nadzieję, że dzieci spotkają się na kolejnym festynie za rok. 
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Sylwia w bla  

Przygoda Sylwii ze światem
mody rozpoczęła się bardzo niewin-
nie. Można powiedzieć, że przypad-
kowo. Przeglądając gazetę „Bravo
Girl” natknęła się na kupon dla mło-
dych dziewczyn, które zapraszano
do konkursu modelek. Nie zastana-
wiała się długo. Wysłała wypełniony
kupon razem ze zdjęciem. Zapro-
szono ją na casting do Warszawy.
Sylwia miała wówczas 15 lat. Na
casting pojechała z babcią Walen-
tyną. Miała wsparcie najbliższych. 

- Byłam przestraszona, nie mia-
łam wcześniej żadnych doświad-
czeń z modelingiem. W zasadzie
mało kto wierzył, że może mi się
udać. – wspomina sylwia tom-
czak. - Na korytarzach stało mnó-
stwo dziewczyn, które były pewne,
że wygrają i szczyciły się swoimi
zdjęciami z poprzednich sesji. 

Na castingu Sylwia zaprezento-
wała się w stroju kąpielowym. Opo-
wiedziała jury o swoich
zainteresowaniach. Sprawdzono jej
wymiary i wykonano kilka zdjęć.
Castingi trwały cztery miesiące ze
względu na dużą liczbę kandydatek.
Modelką chciało zostać wtedy około
pięć tysięcy młodych dziewczyn. Po
długim oczekiwaniu Sylwia dowie-
działa się, że wygrała. Podpisała
kontrakt z warszawską agencją mo-
delek, która zorganizowała konkurs i
wyjazd do Nowego Jorku. To był dla
niej przełomowy moment. Wtedy
wszystko się zaczęło. Choć podkre-
śla, że od początku podchodziła do

modelingu z dystansem. Był on dla
niej przede wszystkim przygodą i
szansą na zwiedzenie świata.

Niesamowite, jak potoczyły się
jej dalsze losy. Brała udział zarówno
w pokazach mody, jak i w sesjach
zdjęciowych w Seulu, Tokio, Osace,
Londynie, Atenach, Berlinie, a także
w kraju. Oprócz tego pojawiła się w
reklamie kawy Nescafe oraz w ja-
pońskiej reklamie programu MTV.
Wystąpiła między innymi w poka-
zach: Mexx, Etro, Atlantic, Orsay,
Ochnik, Mango, Fashion Week Lon-
don, Monnari, Zuhair Murad, Loreal
na otwarciu którego miała okazję
przywitać sławną Claudię Schiffer.
Miała sesje zdjęciowe dla wielu zna-
nych firm, takich jak: Valentino,
Prada, Laurent, Louis Vuitton, Gior-
gio Armani, Issey Miyake, Alberta
Ferretti, Paule Ka, Fendi, Erka Mare,
Chanel, Sonia Rykiel, Big Star, ma-
gazyn Kreator, Twist, Dobre Rady,
Olivia i wiele innych. Po tej liście nie
potrzeba większego komentarza.

Zapytaliśmy Sylwię o najciekaw-
szą sesję zdjęciową, która na za-
wsze pozostanie w jej pamięci.
Niewątpliwie taką była sesja w Seulu
na dachu wieżowca, skąd roz-
przestrzeniał się przepiękny widok
na całe miasto. Na dachu znajdował
się basen, piękna roślinność, stru-
myki, fontanny - wszystko to przy-
pominało wielki ogród. Z
sentymentem wspomina także sesję
zdjęciową w Japonii, w pobliżu góry
Fudżi. Zdjęcia trwały wtedy cały

o takiej przygodzie marzy niejedna nastolatka. sesje zdjęciowe, po-
kazy mody, wybiegi, praca z profesjonalnymi fotografami, makijaże,
piękne stroje, podróże. Wiele młodych dziewczyn chciałoby spróbo-
wać swoich sił w świecie modelingu. Udało się to sylwii tomczak,
pięknej mieszkance Święciechowy. 

dzień. Brały w niej udział dzieci,
które wniosły wiele radości i spra-
wiły, że czas upływał bardzo miło i
szybko. Niesamowite wrażenie wy-
warła na niej także podróż na sesję
do Osaki.

- Podczas lądowania samolotu
zauważyłam, że port lotniczy znaj-
duje się na specjalnie wybudowanej
czterokilometrowej sztucznej wy-
spie. – wspomina Sylwia. - Jak się
później dowiedziałam, lotnisko jest
widoczne nawet  z kosmosu. Był to
niesamowity widok.

Kraj, który urzekł ją najbardziej to
Japonia. Jest wyjątkowa przede
wszystkim ze względu na kulturę,
bardzo życzliwych ludzi, przepiękne
krajobrazy i dobrą kuchnię. A tak
Sylwia zapamiętała tamten pobyt …     

- Pomimo bardzo dużej liczby
ludności mieszkańcy Tokio są ideal-
nie zorganizowani i pracowici. Kiedy
zdarzy im się pracować do późna,
nie wracają do domu, tylko nocują
na ulicy. Za poduszkę służy im wa-
lizka. Natomiast w odpowiednikach
naszych polskich kiosków Ruchu
mogą kupić krawaty. Rano więc bu-
dząc się na zatłoczonej ulicy, zakła-
dają je na szyję i ruszają znów do
pracy. Wysoka kultura osobista To-
kijczyków i ich życzliwość są niesa-
mowite. Na ulicach miasta w upalne
dni rozdają za darmo kubki z piciem,
chusteczki higieniczne i wachlarze –
mówi Sylwia Tomczak. - Są również
bardzo weseli, potrafią czerpać ra-
dość z każdej sytuacji. Znajduje się
tam wiele salonów gier, studia ka-
raoke, na Harajuku -dzielnicy Tokio
- jest centrum mody, gdzie można
spotkać młodzież, która chodzi prze-
brana w stroje inspirowane między
innymi mangą i anime. 

Mogłoby się wydawać, że Sylwia
przez jakiś czas żyła w bajce ze snu.
Jednak wiadomo, że zawód modelki
ma też ciemną stronę medalu.
Wbrew pozorom praca ta nie należy
do lekkich. Modeling to nie tylko
sesje zdjęciowe i pokazy mody. Mo-
delka zazwyczaj od rana do póź-
nego wieczora dosłownie biega na
kilkanaście castingów, pokonując
przy tym niemało kilometrów. Od za-
granicznej agencji, w której się prze-
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  asku fleszy
bywa, otrzymuje się dzienny rozkład castingów, na które
trzeba samemu dojechać. Dostaje się wówczas mapę
miasta i adres, pod który trzeba się udać. Z resztą trzeba
sobie poradzić samemu. Sylwia pamięta więc także te
ciężkie chwile. Trudy organizacyjne, bariery językowe, ry-
walizację, a do tego dochodzi rozłąka z rodziną i tęsknota
za domem. Posługiwanie się językiem obcym w świecie
mody jest dość istotne, bowiem często pracuje się w róż-
nych krajach, podpisuje umowy z zagranicznymi agen-
cjami. 

- Wyjeżdżając po raz pierwszy do Seulu nie znałam
dobrze języka angielskiego. A mieszkając tam przez pra-
wie trzy miesiące byłam zmuszona porozumiewać się z
ludźmi. Potem oczywiście mówiłam poprawniej – opo-
wiada Sylwia. 

W Azji każda modelka miała menedżera, który po-
magał jej porozumieć się z jury castingu w ich ojczystym
języku. Natomiast w pozostałych krajach trzeba było uży-
wać języka angielskiego. Świat modelingu ma swoje dru-
gie dno, które nie zawsze mieni się optymistycznymi
barwami. W mediach dużo mówi się o niezdrowej rywa-
lizacji pomiędzy modelkami, o tak zwanym „wyścigu
szczurów”, o oszustach, o naciągających agencjach. Na
szczęście mieszkanka Święciechowy nie miała tak złych
doświadczeń. Jej relacje z innymi modelkami były dobre,
a niektóre znajomości trwają do dziś. 

A oto kilka ciekawostek o pracy modelki. Wyjeżdżając
do zagranicznej agencji, podpisuje się z nią kontrakt. Jak
każda umowa, kontrakt zawiera regulamin, a w nim mię-
dzy innymi wysokość kwoty, jaką modelka musi zarobić
dla danej agencji oraz gaża dla modelki. Nie zawiera in-
formacji na temat diety czy wymagań dotyczących wy-
miarów. Jest to indywidualna kwestia każdej modelki.
Oczywiście panuje zasada, że im dziewczyna chudsza,
tym lepiej. Wtedy ma się większą szansę na powodzenie
w castingach, co przekłada się na liczbę sesji i pokazów.
Na casting zabiera się szpilki i portfolio, w którym miesz-
czą się zdjęcia i aktualne wymiary modelki. W zależności
od tego, czego dotyczy dany casting, należy się przed-
stawić, zapozować, przejść po wybiegu, czasem zatań-
czyć, gdy casting jest np. konkursem do reklamy. Na
sesjach i pokazach makijażem i fryzurą zajmuje się ze-
spół specjalistów, który współpracuje z danym projek-
tantem. 

Sylwia Tomczak w pewnym momencie dostała
szansę wyjazdu do Nowego Jorku na studia. Obiecy-
wano jej poważny rozwój kariery i podpisanie kontraktu z
tamtejszą agencją. Postanowiła jednak przerwać swoją
przygodę z modelingiem. W Polsce miała kochającego
narzeczonego i rodzinę, z którą była silnie związana. Nie
wytrzymałaby tak dalekiej i długiej rozłąki. 

W tej chwili Sylwia swój czas poświęca rodzinie, a
zwłaszcza kilkumiesięcznej córeczce Lence. Wykonuje
swój wymarzony zawód nauczyciela, a jej pasja zwią-
zana jest z wykonywaną pracą. Wiele czasu wolnego po-
święca temu, by zajęcia prowadzone z dziećmi były dla
nich interesujące i niepowtarzalne. Robi więc własno-
ręcznie wiele przedmiotów, które pobudzają najmłod-
szych do aktywności umysłowej. Praca z dziećmi daje jej
ogromną satysfakcję, a rodzina wsparcie w każdej sy-
tuacji. Dzięki kierowaniu się rozsądkiem i sercem wie, że
jej miejsce jest w Polsce. Nie żałuje żadnych swoich de-
cyzji. 
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Bibliotekarz radzi

Pierwsza propozycja to opo-
wieść o tym, jak główna bohaterka
Zoe Harper dostaje się do kon-
kursu kulinarnego. Jej zachwyt nie
zna granic. To wielka szansa, by
dzięki swym umiejętnościom zdo-
być sławę i pieniądze, a także
otworzyć małe delikatesy, o któ-
rych zawsze marzyła. Zoe jest
oszołomiona atmosferą konkursu i
natłokiem wydarzeń. Kobieta musi
zmagać się nie tylko z energiczną
i przebiegłą rywalką Cher, ale i z
rozkwitającym uczuciem do jed-
nego z sędziów - bardzo apetycz-
nego Gideona Irvinga. Teraz w
grze liczą się nie tylko desery i
przekąski. Czy Zoe wygra konkurs,
czy też przeszkodzi jej w tym po-
kusa zbliżenia się do Gideona?
Czy odważy się zaryzykować w
imię miłości? Na te i inne pytania
znajdziecie odpowiedzi w „Przepi-
sie na miłość”. 

Kolejna książka „Stokrotki w
śniegu” to powieść obyczajowa.
Autor szuka odpowiedzi na pyta-
nie: Czy można dostać drugą
szansę i rozpocząć wszystko od
nowa? James Kier zginął w wy-
padku. Tak przynajmniej wszyst-
kim się wydawało. On sam
dowiedział się o własnej śmierci z
gazet. Pomyłkę szybko wyjaś-
niono, ale błąd popełniony przez
dziennikarza ucieszył wszystkich
znajomych Jamesa. Nic dziwnego.
Nie był kandydatem na najlep-
szego przyjaciela. Bezwzględny
szef. Rekin biznesu wyznający za-
sadę - po trupach do celu. Mąż,
który zostawia umierającą żonę.
Ojciec znienawidzony przez syna.
Czy można zacząć wszystko od
nowa? Wynagrodzić popełnione
krzywdy? Przebaczyć innym i
sobie? „Stokrotki w śniegu” to
piękna, wzruszająca opowieść o
sile miłości i nadziei. O tym, że naj-
ważniejsza w życiu jest rodzina. Że
tylko kochając i będąc kochanym,
można odnaleźć własną drogę w
życiu.

Proponujemy naszym czytelni-
kom dwie kolejne ciekawe lektury.
Tym razem są to: „przepis na mi-
łość. czy miłość dodaje życiu
smaku?” Katie Fforde oraz „sto-
krotki w śniegu” Richarda paul
Evans. 

Biblioteka działająca przy samorządowym ośrodku Kultury w
Święciechowie ogłosiła całoroczny konkurs pn. ZAGADKA LItE-
RAcKA.

Przypominamy główne punkty regulaminu:
1.  W konkursie mogą brać udział czytelnicy naszej biblioteki.
2.  W przypadku wielu bezbłędnych odpowiedzi zwycięzca zostanie

wybrany drogą losowania.
3.  Na zwycięzcę czekają nagrody niespodzianki. 
4.  Podpisane kartki z odpowiedziami należy oddać w bibliotece, ul.

Ułańska 34, do 15. dnia następnego miesiąca. 
5.  Kartka powinna zawierać: numer zagadki, autora i tytuł utworu, któ-

rego fragment drukujemy poniżej, imię i nazwisko bohatera książki oraz
swoje dane ( imię, nazwisko, adres, numer telefonu ). 

ZAGADKA NR 8: „to nie pająk, choć używa sieci. Bajkę o nim i
rybce znają wszystkie dzieci".

Zwycięzca zagadki nr 7: W drodze losowania wyłoniono zwycięzcę.
Jest nim Aleksander Mikołajczak. Prawidłowe rozwiązanie to: „KACZKA
DZIWACZKA” Jana Brzechwy, bohater: Kaczka Dziwaczka. 

Z A G A D K A
LITERACKA

Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej z Długiego Starego wziął udział
w VI Regionalnym Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej w
Luboszycach. W niedzielę, 10 sierpnia, panie zaprezentowały się
w utworach: „Białe róże”, „Jeszcze jeden mazur” i „Ukochany kraj”.
Poprzez śpiewanie pieśni żołnierskich i patriotycznych uczestnicy
pragnęli przypomnieć wiedzę o kulturze i dziejach ojczystych,
które są ważnym elementem wychowania patriotycznego i oby-
watelskiego. Zespół śpiewał pod kierownictwem swojego instruk-
tora Czesława Koniecznego. Organizatorem spotkania było
Stowarzyszenie Klubu Seniorów Złota Jesień z Luboszyc. 

Zapraszamy na przegląd
VIVA LA mUsIcA. Impreza orga-
nizowana jest już po raz szósty,
a biorą w niej udział zespoły
śpiewacze z terenu całego po-
wiatu. W tym roku przegląd od-
będzie się 12 października w sali
Wiejskiej w Święciechowie. 

Samorządowy Ośrodek Kultury
zaprasza dorosłe zespoły śpiewa-
cze do udziału w imprezie. 

Prezentacja każdego zespołu
może trwać do 15 minut, a więc
wykonuje się około trzech, czte-
rech utworów. Co roku każdy ze-
spół prezentuje się w tak zwanym
utworze obowiązkowym. W tym
roku będą to utwory ze zbiorów

Oksara Kolberga. Zespoły śpiewa-
cze nie będą oceniane przez jury.
Chodzi przede wszystkim o dobrą
zabawę i integrację. Uczestnicy za
udział w przeglądzie otrzymają dy-
plomy i pamiątkowe statuetki. Ze-
społy, które chciałyby wziąć udział
w przeglądzie, proszone są o prze-
słanie formularza zgłoszenia, który
można pobrać na stronie www. kul-
tura-swieciechowa. pl. Należy
przesłać go do 3 października
2014. na adres Samorządowego
Ośrodka Kultury, ul. Śmigielska 1a,
64-115 Święciechowa. Formularz
można także przesłać faksem
(655330691) lub mailem (wiat-
rak@swieciechowa. pl). 

Zaproszenie na przegląd

Chętnie pomagali ubogim
Po pierwszej wojnie światowej w Lesznie utworzono Dom Pomocy. Było to
miejsce, gdzie wydawano posiłki osobom ubogim, jedzenie i mleko zabierali
także do domów. Wszystko to funkcjonowało dzięki ludziom dobrej woli, którzy
wspierali Dom finansowo i materialnie. 

Dom Pomocy miał siedzibę w budynkach obok dawnego szpitala przy ulicy
Wałowej. Prowadzili go wolontariusze oraz siostry serafitki, które zajmowały
się pomocą i opieką nad mieszkańcami w ich domach.

W samej placówce przygotowywano i wydawano miesięcznie kilka tysięcy
obiadów, sporo różnych produktów najbiedniejsi mieszkańcy miasta i okolic
mogli zabrać do domów. Dyżurował tam także społecznie lekarz, który za
darmo badał każdego, kto się zgłosił. Jak widać, działalność Domu była sze-
roka, lecz by mogła być prowadzona, potrzebni byli darczyńcy. Na szczęście
ich nie brakowało, dawali nie tylko pieniądze, ale i różne produkty spożywcze.
Zachowało się jedno ze sprawozdań, kto i co dał. To sprawozdanie za okres od
1 kwietnia do 1 lipca 1924 roku. 

Wśród ofiarodawców była wieś Długie Stare, która przekazała 56. 050. 000
(czyli pięćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt tysięcy) marek polskich, wieś
Lasocice 10 cetnarów żyta, Pan Śmiechowski z Krzycka 10 cetnarów żyta, 20
cetnarów ziemniaków, garnek powideł. Pani Bojanowska z Gołanic 16 cetna-
rów kartofli, 6 cetnarów żyta. Pan Bojanowski z Niechłodu 24 cetnary żyta. 

Damian Szymczak, Źródło: Głos Leszczyński, nr 186 z 1924 r.

SZCZYPTA HISTORII
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Wolontariusze w Trzebinach
W dniach od 25 do 29

sierpnia w Trzebinach prze-
prowadzono warsztaty języ-
kowo-artystyczne. Wzięło w
nich udział piętnaścioro
dzieci z Trzebin, Długiego
Starego i Zaborowa. Warsz-
taty prowadzili wolontariusze
z Centrum Aktywności Twór-
czej z Leszna. Pięciooso-
bowa kadra pochodziła z
Portugalii, Turcji i Hiszpanii.
Wolontariusze poprzez gry i
zabawy uczyli naszą mło-
dzież języka angielskiego. A
zajęcia były bardzo interesu-
jące. Dzieci tworzyły postacie
i zwierzęta z origami, robiły
kwiaty z bibuły, biżuterię z
gumek, malowały portrety.
Ponadto odbyły się warsztaty
kulinarne i taneczne. Zajęcia
odbywały się w miejscowej
Sali Wiejskiej, na terenie przy
niej oraz w parku w Trzebi-
nach. Nauka języka obcego
poprzez zabawę okazała się
świetnym pomysłem. Dzie-
ciom w porozumiewaniu się z
zagranicznymi gośćmi poma-
gała Kamila Śliwa z Długiego
Starego. Organizatorką
warsztatów była sołtys Trze-
bin Dorota Wróbel. 

W sobotę, 23 sierpnia, prawie pięćdziesięciu uczniów z terenu naszej gminy wyjechało do Warszawy. Młodzież na Stadionie Narodo-
wym kibicowała sportowcom podczas 5. Memoriału Kamili Skolimowskiej. Organizatorkami wyjazdu były: dyrektorka Zespołu Szkół w
Święciechowie Danuta Harasim oraz nauczycielka wychowania fizycznego Grażyna Harasim-Kmiecik. Do wspólnego kibicowania za-
proszono uczniów ze szkół w Lasocicach i Długiem Starem. Młodzież miała okazję na żywo obserwować zmagania znanych lekkoat-
letów, takich jak: Anita Włodarczyk, Tomasz Majewski, Piotr Małachowski, Kamila Stepaniuk-Lićwinko czy w końcu Usain Bolt -
„najszybszy człowiek świata”. Uczniowie przeżyli wielkie zaskoczenie, gdy po ustanowieniu rekordu Polski w rzucie młotem Paweł Faj-
dek podszedł do ich sektora przywitać się z kibicami i podziękować za doping. Udział w Memoriale był możliwy dzięki uprzejmości posła
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Wojciecha Ziemniaka oraz wójta gminy Święciechowa Marka Lorycha, którzy pokryli część kosz-
tów wyjazdu.
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Prawdziwe 
historie

Wyszłam za mąż zaraz po
szkole średniej. Mąż miał miesz-
kanie po babci, więc od samego
początku poszliśmy na swoje. Pra-
cowaliśmy obydwoje, tyle tylko, że
mąż często musiał wyjeżdżać i
wtedy czułam się trochę samotna.
Ale niedaleko mieszkali moi ro-
dzice, miałam też koleżanki – nie
było źle. Po dwóch latach urodzi-
łam córeczkę. Nie muszę mówić
jaka byłam szczęśliwa. Jagoda wy-
pełniała całe moje życie. To był
najlepszy okres w moim macie-
rzyństwie. Uczyłam się być mamą,
poznawałam świat dziecka, odkry-
wałam radości, o których dotąd nie
miałam pojęcia. Pewnie jak dzie-
siątki innych mam. Ale ja dla Ja-
gody zmieniłam niemal wszystko.
Przede wszystkim na jakiś czas
zrezygnowałam z pracy, a kiedy
wróciłam, to już tylko na pół etatu.
Uważałam, że nie mogę być przez
osiem godzin poza domem, bo
przecież Jagoda mnie potrzebuje.
Nigdy nie zostawiałam jej samej,
nawet jeśli mąż był w domu.
Razem z nią odrabiałam lekcje,
razem wychodziłam na podwórze,
wspólnie jeździłyśmy na wycieczki.
Nauczyłam Jagodę gotować, robić
na drutach, wymyślać zabawy.
Właściwie nie było szczęśliwszego
domu. Z Jagodą nawet spałam, bo
tak się do siebie przywiązałyśmy,
że przez lata nie potrafiła beze
mnie zasypiać.

Ani Jagoda, ani ja nie widzia-
łyśmy w tej naszej zaborczej miło-
ści niczego złego. Nam było z nią
dobrze, nawzajem wypełniałyśmy
sobie codzienność. Czasem tylko
mąż próbował mnie przekonać, że
przesadzam. Wtedy uważałam, że
marudzi, że jest zazdrosny, że nie
rozumie więzi, jaka nas łączy.
Kiedy teraz wracam wspomnie-
niami do tamtych lat, widzę siebie
nieustająco zabieganą. Praca i
dom – to były moje jedyne światy.
Nie wychodziłam z mężem do zna-
jomych, nie wyjeżdżałam, chyba
że razem z Jagodą, nie bawiłam
się. I niczego nie żałowałam. 

Jagoda dorosła i wyszła za

mąż. Na szczęście – tak wtedy
uważałam – przez jakiś czas
mieszkali z nami. I na szczęście
córka zaszła w ciążę. To był ko-
lejny powód by się nią opiekować.
Zięciowi to odpowiadało, a mąż już
przestał się buntować. Ja oczywi-
ście byłam w swoim żywiole. Przy-
szedł czas na pieluszki, kaszki,
soczki… i na miłość, którą bez
przeszkód przelałam na maleńką
Zosię. Miałam wrażenie, że wróciła
moja młodość, że znowu coś za-
czynam, że świat jest jeszcze pięk-
niejszy. I chyba rzeczywiście był,
bo wszyscy pokochaliśmy Zosię
bez pamięci.

Mąż odszedł cichutko, jakby nie
chciał przewracać naszego życia.
Chyba wtedy najbardziej poczu-
łam, jakim dobrym był człowie-
kiem. Myśłałam, że będzie
zawsze, że zobaczy Zosię dorosłą,
że razem ze mną wyda ją za mąż.
Nagle zrobiło się pusto, ciężko,
smutno. Bardzo mi go brakuje. 

Jagoda z mężem kupili miesz-
kanie i postanowili się wyprowa-
dzić. Dla mnie był to cios. Po
trzydziestu latach nieustającego
zabiegania o jej beztroskie dzie-
ciństwo i młodość nagle miałam
zostać sama. Zupełnie sama. Wie-
działam, że tego mi nie zrobią.
Przecież też mnie kochali. Razem
postanowiliśmy więc, że Zosia zo-
stanie ze mną. Przynajmniej na
jakiś czas, na dwa, trzy lata. Oczy-
wiście musiałam zrezygnować z
pracy, bo o żadnej opiekunce nie
mogło być mowy. Moja Zosia mu-
siała mieć babcię od rana do wie-
czora, na każde zawołanie. Tylko
wtedy czułam się szczęśliwa.

Nie będę mówić o wszystkich
kolejnych latach z Zosią. Były cu-
downe i niemal takie same jak z
Jagodą. Tyle, że Zosia jest dużo
żywsza, energiczniejsza, wesel-
sza. Oczywiście została ze mną na
stałe. Jesteśmy sobie bardzo bli-
skie. Ale nagle - tak naprawdę to
po prawie dwudziestu latach –
Zosia wyjechała. Zwyczajnie do-
stała się na studia i wyjechała z
domu. Mój świat się zawalił. Aż

trudno uwierzyć, ale prawie nie
jadłam, nie wychodziłam z domu,
niewiele sprzątałam. Wydawało mi
się, że nie warto, nie ma dla kogo.
Po co? Od tamtych dni minęły nie-
mal trzy lata.

I o tych latach chciałam wam
powiedzieć. Mam już sześćdzie-
siątkę i zawsze myślałam, że w
tym wieku niczego dobrego nie
można się już spodziewać. Nic
bardziej mylnego. Zosia nauczyła
mnie patrzeć inaczej na codzien-
ność. Widziała co dzieje się ze
mną i krok po kroku wyciągała
mnie z domu. Najpierw chodzi-
łyśmy do kina i na wybrane, spo-
kojniejsze koncerty. Potem zabrała
mnie do Poznania, do akademika.
Spotkałam się z innymi młodymi

ludźmi. Rok temu wykupiła mi z
mamą wczasy. Uświadomiłam
sobie, że nigdy nie byłam nad mo-
rzem. Boże, ile straciłam przez
całe życie? Teraz zapisuję każde
swoje wyjście, wyjazd, spotkanie.
O każdym opowiadam i Jagodzie,
i Zosi. Cieszą się razem ze mną. 

Niczego nie żałuję ze swojego
życia. Miałam i mam dobre dni. Ale
szkoda, że nie wypełniłam ich
także chwilami tylko dla siebie i dla
męża. On najbardziej zasługiwał
na to, by odczuć moją miłość. Coś
jednak straciliśmy. Dobrze, że
Zosia mi to pokazała.

spIsAŁA
HALINA sIEcIŃsKA

moja historia nie jest ani wyjątkowa, ani specjalnie interesu-
jąca, a mimo to chciałam się nią podzielić. chyba dlatego, by
powiedzieć kobietom, że czasem wybierając sposób na życie
zapominają o sobie. mnie przez całą moją dorosłość wyda-
wało się, że jestem szczęśliwa, spełniona, że mam wszystko
czego mi potrzeba. I chyba tak było, jednak teraz moja uko-
chana wnuczka pokazuje mi z ilu rzeczy rezygnowałam,
czego nie wiedziałam, czym się nie cieszyłam. Ale po kolei.
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Masz szansę poprawić swoją
pozycję zawodową. Musisz jednak
pokazać, co naprawdę potrafisz. W
rodzinie nareszcie upragniona
zgoda, ucichną spory i waśnie.
Wkrótce przypływ gotówki.

Byk 20.04-20.05
Nadchodzą upragnione chwile

wytchnienia. Nareszcie znajdziesz
czas dla siebie. Wykorzystaj go na
wizytę u kosmetyczki, fryzjera, leka-
rza. Porozmawiaj szczerze z part-
nerem.

Bliźnięta 21.05-21.06
W najbliższych dniach skupisz się

na sprawach sercowych. Kilka kwes-
tii musisz wyjaśnić, niektóre wręcz
sprostować. W pracy trochę zamie-
szania i nowy pracownik..

Rak 22.06-22.07
Czas na załatwienie zaległych

spraw w pracy i w domu. Nie baga-
telizuj problemów bliskich. W drugiej
połowie miesiąca ważne spotkanie.
Może nawet mały flirt.

Lew 23.07-22.08
Przed Tobą ciężki okres w pracy.

Niektóre decyzje szefa Cię zaskoczą.
W rodzinie niespodziewana wiado-
mość, która sprawi Ci radość. Fi-
nanse nieco lepsze.

panna 23.08-22.09
Wszystkie zmiany, jakich doko-

nasz w wystroju domu, okażą się
strzałem w dziesiątkę. W pracy wię-
cej obowiązków i być może dłuższy
służbowy wyjazd. Skontroluj zdrowie.

Waga 23.09-22.10
Oczekuj bardzo miłej wizyty

osoby, której dawno nie widziałaś.
Powrócą wspomnienia. Większe wy-
datki odłóż na później. Teraz pienią-
dze będą Ci potrzebne w związku z
pewnym wyjazdem.  

skorpion 23.10-21.11
Przed Tobą dni pełne pozytyw-

nych emocji i dobrej energii. Ktoś
okaże Ci dużo życzliwości i poda po-
mocną dłoń. Doceń wsparcie bliskich.
Finanse dobre.

strzelec 22.11-21.12
Masz szansę nawiązać nowe

kontakty zawodowe. Czegoś się nau-
czysz, coś podpatrzysz. W sprawach
sercowych trochę rozgardiaszu.
Przypomnisz sobie dawną miłość.
Może do siebie wrócicie.

Koziorożec 22.12-19.01
Wenus opiekuje się zakochanymi

i w tych dniach daje nadzieję samo-
tnym. W parach, które nieco się
nudzą, szykują się zmiany na lepsze.
W pracy podwyżka lub nagroda.

Wodnik 20.01-18.02
Pożegnanie lata nie musi być

przykre. Jeszcze masz szansę na to-
warzyskie spotkania i krótki wyjazd.
Uważaj za kierownicą. I oczekuj bar-
dzo miłej wiadomości.

Ryby 19.02-20.03
Miesiąc upłynie Ci pod znakiem

porządków. Trochę się napracujesz,
ale potem będzie dużo lepiej. Zapisz
się na zajęcia, które pozwolą ci utrzy-
mać formę i figurę. Może aerobik?

(: HUMOR :) 
- Kochanie, idę na pięć minut

do Krysi - mówi żona do męża -
Tylko nie zapomnij mieszać bigosu
co pół godziny!

*  *  * 
Tablica przed zagrodą z końmi:

"Proszę nie karmić koni! Właści-
ciel"

Napis poniżej: "Proszę nie brać
tego u góry pod uwagę. Koń"

*  *  * 
Młody rolnik ogląda i poucza

właściciela:
- Pan ciągle pracuje starymi

metodami, sąsiedzie. Będę zdzi-
wiony, jeśli z tego drzewa uda się
panu zebrać chociaż 10 kilogra-
mów jabłek.

- Ja też będę zdziwiony, bo za-
wsze zbieram z niego gruszki.

UKŁADANKA  
Z HASŁEM

Nie wyrzucaj

placuszki
Produkty: 1 cukinia, 1 marchew,

1 mała pietruszka, 2 jajka, 2 łyżki
mąki, sól, pieprz. 

Sposób przygotowania: Cuki-
nię, marchew i pietruszkę obierz i
zetrzyj na tarce o dużych oczkach.
Dodaj jajka oraz mąkę, dopraw i
wymieszaj. Usmaż na rozgrzanym
oleju na rumiano. Podawaj na go-
rąco lub zimno z ulubionym
sosem.

Zupa z serka
Produkty: 200g serka topio-

nego, 4 szklanki wody, 1 kostka
bulionowa, 2 łyżki posiekanej natki
pietruszki, 4 łyżki kwaśnej śmie-
tany, vegeta lub sól.

Sposób przygotowania: Wodę
zagotuj z kostką bulionową. Dodaj

topiony serek i mieszaj, aż się roz-
puści i utworzy zawiesistą zupę.
Wlej śmietanę, dopraw solą lub ve-
getą. Podawaj w filiżankach albo
miseczkach. Posyp natką piet-
ruszki lub dodaj grzanki. 

Z grzybami i ryżem
Składniki: 100g fasoli szparago-

wej, 100g marchewki mini, 1 czer-
wona papryka, 1 mały brokuł, 4
suszone podgrzybki, 2 szklanki
ryżu, oliwa, 1 łyżka masła, sól,
pieprz.

Sposób przygotowania: Fa-
solkę, marchewkę i pokrojoną pap-
rykę zblanszuj na maśle, a brokuł
ugotuj na parze. Grzyby namocz i
ugotuj. Dodaj ryż i gotuj, podlewa-
jąc wodą. Przypraw solą, pieprzem
oraz oliwą.

Szybkie i tanie dania

Obierki, łupiny, liście, skorupki
itp. najczęściej wyrzucamy. Tym-
czasem wiele z nich może przysłu-
żyć się zdrowiu. Najczęściej to
właśnie skórki i łupiny zawierają
dużą ilość witamin i cennych skład-
ników. Warto z nich skorzystać.

skórka jabłka - gromadzi naj-
więcej cennych składników zawar-
tych w całym owocu, m. in.: potas,
magnez, witaminy C i z grupy B.
Dlatego dobrze jest pokroić i wy-
suszyć skórki jabłka i dosypać je
do müsli. Świetnie jest też mikso-
wać je z jogurtem i pić codziennie
koktajl.

Głąb kapusty - smakuje trochę
jak kalarepa. Jest świetnym źród-
łem witaminy C. Można z niego
przygotować sos jogurtowy. Głąb
kapusty trzeba zetrzeć na grubej
tarce, dodać mały jogurt, ząbek
czosnku i trochę koperku, sól,
pieprz. Podawać do białego mięsa
lub ryby. 

Biała część skórki pomarań-
czy jest gorzka i dlatego najczę-
ściej ją wyrzucamy. Tymczasem
ma ona pektyny i błonnik, które
świetnie wpływają na trawienie.
Wyparzoną i osuszoną pomarań-
czę otrzeć trzeba na tarce, tak by
zeszła pomarańczowa część
skórki. Tę białą krótko gotujemy i
pozbywamy się goryczki. A potem
suszymy i drobno siekamy. Doda-
jemy do kurczaka, sałatek, dese-
rów.

W czasie kiszenia ogórków
powstają pożyteczne bakterie pro-
biotyczne. Korzystnie oddziałują
one na naturalną florę bakteryjną
przewodu pokarmowego. Wzmac-
niają naszą odporność. Dlatego
warto je pić. Należy je rozcieńczyć
w proporcji 1:1 przegotowaną
wodą, dodać trochę koperku i ra-
czyć się szklanką płynu nawet co-
dziennie. 

p E Ó K A R G

R Ó A O E K W R W

Z Z E S T Y

p Y A N Ł W L A I

B Ł U A I B

K R O L O

K B J O Ń M A

p R A A

W A R K I T A

K N A P A A

j I Ń E S E

p E K U O D Ł

Tym razem proponujemy czytelnikom układankę. W każdym poziomym
rzędzie krzyżówki należy tak poprzestawiać literki, aby ułożyć słowo. Dla
ułatwienia podajemy pierwsze litery słów. Po wpisaniu wszystkich pra-
widłowych słów w środkowym pionowym rzędzie odczytamy hasło. Aby
wziąć udział w losowaniu nagrody należy przesłać rozwiązanie pod adres
redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres
zamieszkania). Na rozwiązania czekamy do 30 września.

Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostatnim numerze „Kuriera...”
było hasło: ZApRAsZAmy NA RoWERoWy RAjD. W drodze losowa-
nia wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią Grażyna szpruta z przyby-
szewa. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w
godz. od 8.00 do 15.00. Gratulujemy.   
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Przerwa wakacyjna dla tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia zakończyła się już z początkiem sierpnia. Zespół przygotowywał się
do występów i obrzędów dożynkowych. Koncertował 16 sierpnia w Boszkowie, 17 sierpnia w Bukówcu Górnym, 23 sierpnia w Długiem
Nowem i 24 sierpnia w Miejskiej Górce. Wszędzie prezentował godzinny program składający się z tańców ludowych i nowoczesnych.
We wrześniu przed publicznością pokażą się młodsze grupy Maryni, między innymi podczas festiwalu folklorystycznego w Lesznie. Po-
nadto w połowie września cztery najstarsze grupy tancerzy koncertować będą w Kownie na Litwie. W kolejnym numerze „Kuriera…”
przedstawimy relację z wyjazdu Maryni do Kowna i Wilna. 

Marynia koncertuje

W czwartek, 21 sierpnia, aktywni wolontariusze z gminy Święciechowa wzięli udział w wycieczce do Wrocławia. Projekt „Chcemy poz-
nać Wrocław!” uzyskał dofinansowanie Fundacji PZU z programu grantowego „PZU z Kulturą”. Otrzymało je Stowarzyszenie ZMW z
Przybyszewa i przeznaczyło dla aktywnej społecznie młodzieży. Młodzież wraz z nauczycielami ze szkół naszej gminy oraz dyrek-
torką szkoły z Lasocic zwiedziła najważniejsze miejsca w mieście oraz obejrzała sztukę „Kolacja dla Głupca” w Teatrze Lalek. Uczest-
nicy zobaczyli między innymi: Promenadę Staromiejską, Rynek, gotycki Ostrów Tumski, Uniwersytet Wrocławski i Aulę Leopoldyna,
dawne więzienie miejskie, stare Jatki Miejskie oraz wiele innych. Celem projektu było zapoznanie młodzieży z kulturą, historią i sztuką.
Poza tym była to okazja do integracji, wzajemnego poznania się oraz szukania inspiracji do kolejnych działań społecznych!

Chcemy poznać Wrocław
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DOŻYNKI * DOŻYNKI * DOŻYNKI

DŁUGIE NOWE

PRZYBYSZEWO
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DOŻYNKI * DOŻYNKI * DOŻYNKI

NIECHŁÓD

GOŁANICE


